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1. Link naar de web interface van de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBOwi) 

 

https://kbo-bce-wi.economie.fgov.be/kbo/index.jsf 
 
U dient zich hierop in te loggen met uw identiteitskaart of token. 

 
 

https://kbo-bce-wi.economie.fgov.be/kbo/index.jsf
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2. Onthaalpagina 

 

 

 
 

1. Onthaal: U gaat naar de onthaalpagina door op het logo van de FOD economie te 

drukken. Gelieve GEEN gebruik te maken van de terug-knop van uw webbrowser. 

Volgende melding zal in dat geval worden weergegeven: 

 

 
 

2. De rol: Op deze plaats worden de eigenschappen van de rol weergegeven waarmee 

de gebruiker is ingelogd.  

3. Opzoeken op Rijksregisternummer of BIS-nummer: In dit lege veld kan u het 

Rijksregisternummer of BIS-nummer van een natuurlijke persoon ingeven. Er 

wordt enkel een resultaat verkregen indien dit nummer bestaande is. 

4. Opzoeken op ondernemingsnummer: Indien u het ondernemingsnummer kent, 

kan u dit in dit lege veld onmiddellijk ingeven en op de knop ‘zoeken’ klikken, om 

het opzoeken te starten. Een ondernemingsnummer is steeds een reeks van 10 cij-

fers waarvan het eerste cijfer momenteel een 0 is en kan al dan niet worden inge-

geven met een separator (punt, spatie, enz.). Ook hier wordt enkel een resultaat 

weergegeven indien het ondernemingsnummer bestaande is. 

5. Opzoeken op vestigingseenheidsnummer: In dit lege veld kan u het exacte vesti-

gingeenheidsnummer ingeven. Een vestigingseenheidsnummer is steeds een reeks 

van 10 cijfers waarvan het eerste cijfer momenteel een waarde heeft van 2. Ook 

hier kan er al dan niet een separator worden ingegeven. 

6. Geavanceerd zoeken: Indien u niet beschikt over een correct nummer kan u tel-

kens kiezen voor ‘Geavanceerd zoeken’. Deze zoekfunctie laat u toe om te zoeken 

op verscheidene criteria van de geregistreerde entiteit (hierna entiteit genoemd), 
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telkens op een bepaald niveau. Alle mogelijke combinaties zijn hier toegestaan. 

Indien u een opzoeking verricht met de benaming wordt er telkens fonetisch ge-

zocht. 

 

3. Detailpagina 

 

 
 

1.  Taalkeuze 

2.  Uitloggen 
3. Tabbladen: Er zijn drie tabbladen voorzien in KBOwi, het tabblad ‘Geregistreerde 

entiteit’, het tabblad ‘Vestigingseenheid’ en het tabblad ‘Link naar de 

persoonsgegevens’. Het actieve tabblad is steeds oranje, de niet-actieve tabbladen 

zijn grijs. Er kan genavigeerd worden van het ene tabblad naar het andere en de 

gegevens worden behouden zolang men niet naar de onthaalpagina terugkeert.  

Het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ en het tabblad ‘Vestigingseenheid’ zijn 

onderling met elkaar verbonden. Dit wil zeggen dat: 

 Het tabblad ‘Vestigingseenheid’ slechts de informatie kan bevatten van één 

vestiging van de entiteit die op dat moment is geopend in het tabblad van 

de entiteit.  

 Indien u in het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ via het detailscherm ‘Lijst 

vestigingseenheden’ een vestigingseenheid kiest, u meteen in het tabblad 

‘Vestigingseenheid’ terechtkomt. 

 Indien u een vestigingseenheid rechtstreeks opzoekt, ook het tabblad 

‘Geregistreerde entiteit’ ingesteld zal worden op de bijhorende entiteit. 

 Bij het veranderen naar een andere entiteit, de inhoud van het tabblad 

‘Vestigingseenheid’ leeggemaakt wordt. 

Het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’ staat volledig los van de andere twee 

tabbladen en laat de gebruiker toe op gelijk welk moment een natuurlijk persoon 

op te zoeken. 
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4. Switch: Met de switchknop kan men een ander ondernemingsnummer ingeven 

indien men in de tab ‘Geregistreerde entiteit’ zit, of een ander vestigingsnummer 

indien men in de tab ‘Vestigingseenheid’ zit. Het nummer wordt ingegeven in het 

lege veld, nadien klikt u op ‘bevestigen’. Dit is vooral nuttig indien u voor 

meerdere dossiers dezelfde detailpagina wil raadplegen. U zal hiermee tijd 

besparen aangezien u niet steeds voor elke raadpleging, het onthaal scherm dient te 

gebruiken om een entiteit op te zoeken en nadien weer een detailpagina te 

selecteren.  

5. Terug naar de lijst van de geregistreerde entiteiten: U kan steeds teruggaan 

naar de eerste pagina van de lijst van entiteiten die u opzocht via geavanceerd 

zoeken. Deze lijst blijft actief zolang de gebruiker niet naar het HOME scherm 

terugkeert. 

6.  Printen 

7.   Historiek icoon: KBOwi toont steeds de actuele gegevens. Bij een klik op dit 

icoon, worden eveneens de historische gegevens van dit gegeven weergegeven. 

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om de getoonde gegevens te beperken tot 

een tijdsspanne tussen twee zelf te kiezen datums. Klikt u nogmaals op het 

historiek icoon, dan verdwijnt de historiek en worden enkel de actuele gegevens 

weergegeven. 

 

 
 

8. Aantal resultaten per pagina: Op de schermen kan u aangeven hoeveel resultaten 

u per pagina wenst te zien, minimum 5 resultaten per pagina, maximum 20 met een 

interval van 5. 

9. Pagina: U kan ook zien hoeveel pagina’s er in totaal zijn en navigeren tussen deze 

pagina’s door op de pijltjes naar voor en naar achter te klikken, of een pagina 

rechtstreeks selecteren door op het paginanummer te klikken. 

10. Sortering: Bepaalde lijsten kunnen gesorteerd worden. U kan dat zien doordat de 

kolomhoofdingen als link weergegeven zijn in de lijst. Indien u klikt op één van 

deze links, vernieuwt het scherm met de lijst gesorteerd op deze kolom. Het pijltje 

geeft aan op welke kolom er gesorteerd werd en of de desbetreffende kolom oplo-

pend of aflopend gesorteerd werd. 
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4. Linkernavigatie 

 
Naast de drie tabbladen is de linkernavigatie een belangrijk instrument om een vlotte 
navigatie tussen de verschillende detailpagina’s toe te laten. Ieder tabblad heeft zijn ei-
gen navigatie. 
De eerste foto toont de linkernavigatie van de entiteit, de tweede geeft de verschillende 
detailpagina’s van een vestigingseenheid weer. 
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5. Externe bronnen 

 

Het onderdeel externe bronnen geeft een lijst met linken weer van openbare databanken 
waartoe een KBO gebruiker toegang heeft. Deze linken gaan rechtstreeks naar de gege-
vens van de desbetreffende entiteit in de openbare databank. Klikt u bijvoorbeeld op de 
link naar de balanscentrale, dan komt u terecht op de site van de Nationale Bank van 
België (NBB) waar u de gepubliceerde jaarrekeningen van die entiteit kan opzoeken en 
raadplegen. 
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6. Link naar de persoonsgegevens 

 

 
 

U kan aan de hand van het Rijksregisternummer of door een geavanceerde opzoeking 
terecht komen op deze pagina. Naast de basisgegevens van een natuurlijke persoon, kan 
u hier ook zien of de persoon in kwestie oprichter is van een geregistreerde entiteit na-
tuurlijke persoon en nagaan welke andere wettelijke functies deze uitoefent in welke be-
drijven. U kan van hieruit ook naar de entiteiten gaan waarin deze persoon een wettelij-
ke functie uitoefent, door op de naam van de entiteit te klikken. 
 

 

 


